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BIOMETRIA

Mais de 40 mil eleitores poderão
ter títulos cancelados em Cáceres
Foto: Divulgação

A praticamente dois meses para encerrar o prazo de
cadastramento da biometria, em Cáceres, apenas 21.792 eleitores
estão aptos no processo. Dos 61.883 eleitores, 40.091 ainda não
fizeram a revisão de seus dados com biometria e podem ter seus
títulos eleitorais cancelados. O prazo final para o eleitor realizar a
revisão encerra em 29 de março. Pagina 03

FAKE

Mulher vítima de montagem em grupos
de WhatsApp registra BO em Cáceres

Foto: Reprodução

Atendimento no Cartório Eleitoral de Cáceres é pequeno

GESTÃO

Educação Municipal cumpre
maioria das metas do PDI/18

Vítima além do BO vai processar autores

Foto: Assessoria

Em Cáceres, a secretária
municipal de Educação, Eliene
Liberato Dias, têm dado atenção
especial ao Programa de
Desenvolvimento Institucional
Integrado – PDI, que foi
implantado pelo Tribunal de
Contas de Mato Grosso com a
finalidade de contribuir para a
melhoria da qualidade dos
resultados da gestão, e vem
cumprindo a maioria das metas
traçadas a médio e longo prazo.
Página 03

Secretária e Vice-prefeita Eliene, apresentando resultados

O que pode começar como algo pequeno em um grupo de
WhatsApp pode acabar com a vida das pessoas. Foi o que aconteceu
com mulher de 33 anos moradora de Cáceres, nos últimos dias.
Página 04

LOA

Assembleia Legislativa aprova
Orçamento do Estado para 2019
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EM CANA

PLANEJAMENTO

Força-tarefa prende motorista que
transportava 365 kg de maconha

Debate sobre metodologias ativas integra
semana pedagógica no IFMT Cáceres
Foto: Assessoria

Professores e técnicos do
Instituto Federal de Mato Grosso,
IFMT Campus Cáceres-Prof.
Olegário Baldo participam durante
toda a semana de agenda de
planejamento pedagógico da
instituição para o ano letivo de 2019.
Na manhã dessa terça-feira (29), o
espaço foi voltado para reflexões em
torno de metodologias ativas de
ensino apresentadas pelo palestrante
convidado, professor da
Universidade do Estado de Mato
Grosso e da Faculdade do Pantanal,
Emerson de Oliveira Figueiredo.
Página 05
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MINHA PLACA É DAQUI

Campanha de transferência e emplacamento de
veículos sorteará prêmios em Quatro Marcos
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A colônia Brasil
O mundo está dividido ou
sempre esteve entre colonizadores e
colonizados. Os colonizadores
sempre dominaram o conhecimento e
hoje detém os avanços científicos,
bem como os segredos da ciência, da
alta tecnologia e são depositários de
respeitáveis e consideráveis arsenais
atômicos.
E os colonizados são os
fornecedores de produtos primários,
sem o acesso aos avanços da ciência e
das tecnologias de ponta como, por
exemplo, a inteligência artificial.
Uma tonelada de soja gira em
torno de U$ 400,00. Este é o valor
médio de um telefone celular que
importamos da China para onde vai
2/3 de nossas exportações de soja.
Certamente que para produzir
um celular em linha de produção se
gasta muito menos do que para
produzir uma tonelada de soja, sem
falar nos danos ao meio ambiente.
A vantagem deste negócio fica
com quem? Recebe-se, também, em
troca não somente o celular, mas todo
tipo de quinquilharias compradas,
por aqui, a preço de banana e
produzidos “made in China” por
trabalhadores mal remunerados e em
precárias condições de trabalho.
Enfim, mantemos em outro
continente a escravidão ou
semiescravidão distante dos nossos
olhos e dos nossos escrúpulos.
Longe de brigar com o regime
comunista autoritário da China, pois

PROUNI I
Tive início ontem e prosseguem até dia 3
de feveriro as inscrições para o Programa
Universidade para todos – ProUni. Depois
de fazer a inscrição, os estudantes devem
ficar atentos à página do ProUni porque
nela serão divulgadas as notas de corte. Os
resultados da primeira chamada serão
divulgados no dia 6 de fevereiro. Os da
segunda chamada, no dia 20 de fevereiro.
PROUNI II
O candidato pré-selecionado na primeira
chamada deverá comparecer à instituição
para comprovar as informações prestadas
em sua inscrição e eventual participação
em processo seletivo próprio da
instituição, quando for o caso, de 6 a 14 de
fevereiro. Os pré-selecionados na segunda
chamada, de 20 a 27 de fevereiro. O
registro da aprovação ou reprovação dos
candidatos no Sistema Informatizado do
Prouni e a emissão dos respectivos termos
de Concessão de Bolsa ou termos de
Reprovação pelas instituições de ensino
deverão ser feitos entre os dias 6 a 18 de
fevereiro para os selecionados na primeira
chamada e entre 20 de fevereiro e 1º de
março para os selecionados na segunda
chamada.
GOLPE A VISTA
A Receita Federal alerta para a existência
de uma página na internet que diz leiloar
mercadorias apreendidas pelo órgão. O
falso endereço usa o logotipo da Receita
Federal indevidamente, para dar
credibilidade ao serviço. Para se cadastrar
no site falso, os usuários precisam
apresentar documentos como cópia do RG
e do CPF, além de comprovante de
endereço. Após arrematar a suposta
mercadoria, a vítima paga um boleto por email e é orientada a retirar o produto em
uma unidade da Receita. A Receita
esclarece que os leilões de mercadorias
apreendidas pela instituição não são
realizados em sites privados.
RESULTADO SELETIVO
EDUCAÇÃO
Saiu o resultado da validação das
Inscrições e Análise de Títulos do
Processo Seletivo Simplificado Nº
001/2019 da Secretaria Municipal de
Educação de Cáceres, realizado no mês de
janeiro, para contratação de novos
profissionais. A lista foi divulgada na
tarde desta quarta-feira (30), no site da
Prefeitura.
REAJUSTE POSTAL
O Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações publicou nesta
quinta-feira (31), no DOU, a Portaria nº
349/2019, que autoriza o reajuste nas
tarifas dos serviços postais prestados em
regime de exclusividade pelos Correios. A
correção média autorizada para este ano é
de 0,3893% para serviços nacionais e
internacionais. O primeiro porte da Carta
Comercial e da Carta Não Comercial não
sofrerão alterações, seus valores
permanecem R$ 1,95 e R$ 1,30,
respectivamente. No caso de Telegrama
Nacional redigido pela internet, a nova
tarifa é de R$ 8,19 por página. Antes, a
tarifa vigente era de R$ 8,15. As novas
tarifas não se aplicam aos segmentos de
encomendas e marketing, que são
concorrenciais.

seria a ruina do Brasil. Entretanto, o
Governo provinciano,
tem a
descortesia
de convidar e
desconvidar para a sua posse
Governos de pequenos países que nos
devem fortunas. E nisso não difere de
governos anteriores que
discriminavam pelo perfil
ideológico. O pragmatismo que deve
pautar as relações internacionais foi
jogado na lata de lixo e o rico
dinheirinho emprestado.... babau!
O novo Governo tem
promessas de diminuir as Reservas
Indígenas e terras de quilombolas
para que novas terras sejam
incorporadas na plantação de grãos. E
para isto nomeou para cuidar das
florestas - que foram subordinadas ao
Ministério da Agricultura - uma
notória raposa.
Entretanto, temos centenas de
milhares de terras de pastagens
depredadas que aliadas aos avanços
genéticos aumentarão ainda mais
com ampliação de criação de animais
em confinamento.
Terras estas que poderiam ser
incorporadas ao plantio de grãos
preservando o que ainda resta de
nossas florestas que estão dentro do
perímetro das referidas Reservas.
Bem como diminuir o ímpeto do
desmatamento desenfreado que as
forças do descaso não conseguem
conter.
Não faria mal ao País um
programa de industrialização dos

produtos primários incorporando a
eles novos valores, empregos,
rendas, impostos e diminuindo o
impacto de exportação de produtos
primários nas estradas.
Sai Governo e entra Governo,
mas o País continua a perseguir esta
mentalidade de colonizado que o
acomete desde sempre,
permanecendo como exportador de
produtos primários e subserviente
aos colonizadores em tantos outros
setores como a ciência e, sobretudo,
aos avanços estratégicos e
tecnológicos.
A nação é prisioneira de
inúmeras e severas contradições. A
mentalidade é tacanha. A
racionalização e nem a coerência são
o forte do País, o que complica a sua
índole servil.
Os estadistas contemporâneos
não aparecem para salvar País desta
dependência, desta desonra, desta
cegueira e deste cruel atraso.
Enquanto isto vai-se batendo a
cabeça para lá e para cá num mundo
cada vez mais complexo e
competitivo.
Desculpem-me pelo assunto
aqui tratado neste inicio de ano cheio
de bons presságios, mas estou
cansado de perseguir este fogo fátuo
chamado futuro que não vem! Bom
ano para todos!
RENATO GOMES NERY é
advogado em Cuiabá.

Os ciclos de MT
Moro em Mato Grosso desde
agosto de 1976. Exatos 43 anos.
Assisti muitas crises. Vou citá-las pra
contextualizar e vermos que a crise
atual é apenas mais uma na longa
história do Estado.
Em 1977 o governo federal
dividiu Mato Grosso e gerou uma
enorme crise financeira. Dividiu e
deixou dois estados pobres. Tinha lei
de ajuda financeira aos dois, mas não
funcionou.
O governador Garcia Neto
(1975-1978) governou entre a crise
da divisão e as necessidades de dirigir
as regiões norte e sul. Superou mas se
desgastou muito por isso e prejudicou
a sua carreira política. Sucedido por
Frederico Campos (1979-1983),
lutou contra a pobreza da economia,
da gestão e da necessidade de traçar

planos estratégicos. Cumpriu muito
bem a tarefa. Sucedido por Júlio
Campos (1983-1986), muito ousado,
enfrentou crises financeiras mas
obteve financiamentos externos e
trouxe grande progresso ao Estado.
Em 1995 assumiu Dante de
Oliveira e herdou toda a crise
acumulada desde a divisão do Estado
de 1979. A lei que dividiu previu
verbas mas não repassou e o Estado
se endividou interna e externamente.
Pra não paralisar tudo, Dante fez a
chamada reforma fiscal de muita
profundidade.
Chegou adoecer com a
pressão que sofreu. Mas deu ao
Estado uma nova cara e à gestão uma
nova forma sustentável e equilibrada
de administrar.
Porém, cada um desses

EXPEDIENTE

citados, no seu momento enfrentou
crises profundas e incertezas
terríveis. Neste momento o ciclo caiu
no colo da gestão Mauro Mendes. Lá
atrás, Garcia Neto, Frederico
Campos, Júlio Campos e Dante de
Oliveira, que herdaram grandes
crises, não tinham cartilha indicandolhes o caminho. Enfrentaram e foram
em frente do modo que foi preciso.
O ciclo de Mauro Mendes vem
noutra época, mas a cara da crise é
sempre a cara da crise. Cartilha se
inventa a cada tempo. Ou, sem ela, se
deixar morrer por falta de atitudes! A
palavra do momento é atitude.

ONOFRE RIBEIRO é jornalista em
Mato Grosso.
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O Cartório Eleitoral de Cáceres está atendendo em regime de plantão, diariamente das 8h as 18h

Mais de 40 mil eleitores poderão
ter títulos cancelados em Cáceres

Da Redação

Foto: Reprodução

D

os 61.883 eleitores de
Cáceres, 40.091 ainda não
fizeram a revisão de seus
dados com biometria e podem ter
seus títulos eleitorais cancelados.
Pelo levantamento realizado no
período de 03/12 a 18/01 pelo
Cartório da 6ª Zona Eleitoral de
Cáceres, 65% do eleitorado está
sujeito ao cancelamento. Os
eleitores têm até o dia 29 de março
para comparecerem no Cartório
Eleitoral.
Iury da Costa e Faria, chefe
do Cartório Eleitoral de Cáceres, em
entrevista ao Jornal Correio
Cacerense, explicou que a procura
está pequena, visto que estão sendo
realizados em média 60
atendimentos/dia.
"Estamos atendendo em
regime de plantão, diariamente das

nossos atendentes ficam aguardando
o comparecimento do eleitor",
explica.
Ele ainda ressalta que se o
eleitor deixar para última hora,
provavelmente enfrentará filas, e
terá que esperar durante muito
tempo para ser atendido.
Após o prazo de 29 de
março, a revisão será homologada
pela Justiça Eleitoral e serão
cancelados os títulos eleitorais de
todos os eleitores que não fizeram a
biometria.
Para fazer a revisão é
necessário apresentar um
documento oficial de identificação
(RG, CNH, carteira de trabalho,
carteira profissional, dentre outros

Chefe do Cartório Eleitoral de Cáceres, Iury da Costa e Faria

8h as 18h e com dois pontos de
atendimento, um no Cartório

Eleitoral e outro no Ganha Tempo, e
em alguns momentos do dia todos os

GESTÃO

definidos em lei), e comprovante de
residência (conta de luz, água,
telefone, boleto de IPTU, contrato de
aluguel, dentre outros definidos pelo
Juiz Eleitoral).
No caso de homens com
mais de 18 anos e que irão requerer a
primeira via do título (alistamento),
é necessário também, apresentar o
comprovante de quitação com o
serviço militar.
Os eleitores devem levar um
documento oficial com foto e um
comprovante de residência.
Importante ressaltar que o
comprovante de residência deve
possuir data de emissão entre os 12
(doze) e 3 (três) meses anteriores à
data do atendimento.

SANGUE FRIO

Mulher é executada em
boca de fumo em Cáceres

Da Redação

M

Assessorias SME/C-Com

A

Secretaria Municipal de
Educação de Cáceres – SME,
encaminhou ao prefeito Francis
Maris Cruz, os resultados anuais da
Pasta, referentes ao Programa de
Desenvolvimento Institucional
Integrado, o PDI de 2018. O PDI foi
implantado em 2012 pelo Tribunal de
Contas de Mato Grosso – TCE, com a
finalidade de contribuir para a melhoria
da qualidade dos resultados da gestão,
em benefício da sociedade.
Em Cáceres, desde o início da sua
primeira gestão, em 2013, o prefeito
Francis e a vice-prefeita e secretária
municipal de Educação, Eliene
Liberato Dias, têm dado atenção
especial a este projeto.
Pautado pela transparência e
controle social, educação continuada,
eficiência, inovação e planejamento, o
PDI passa a auxiliar a Prefeitura a
trabalhar com foco nas necessidades da
população e na prestação de serviço
eficiente. Eliene informa que todas as
secretarias, a Autarquia Águas do
Pantanal e a PreviCáceres, que
compõem o Executivo Municipal,
trabalham com metas do PDI. Para ela,
a Secretaria Municipal de Educação
tem se esforçado ao máximo para
cumprir e atingir as metas estabelecidas

pelo TCE. “São metas de curto e longo
prazo que temos que atingir”, explica
Eliene.
Entre as metas de curto e longo
prazo, todas estabelecidas em
percentual, estão, aumentar a oferta de
vagas para crianças da Educação
Infantil, elevar a proficiência de
Matemática e Português para os alunos
dos anos inicias e finais do ensino
fundamental, reduzir a distorção
idade/ano e a evasão escolar, e elevar o
índice de alfabetização até o 3º Ano e
aprovação dos alunos do 3º ao 9º Ano.
“Tivemos avanços significativos nos
índices e atingimos a maioria delas, oito
de onze metas propostas atingidas. Isso
demonstra que estamos no caminho
certo. Nossa equipe está empenhada
em cumprir o que foi estabelecido e o
que compete a cada um”, observa a
secretária de Educação.
Eliene Liberato, explica que
na meta de se elevar o índice de
aprovação do Ensino Fundamental do
3º ao 9º Ano, ainda não foi possível
finalizar os dados, porque algumas
escolas ainda não encerraram o Ano
Letivo de 2018. “Tão logo haja a
conclusão, esse percentual será
computado” pontua.
As outras duas que não foram

atingidas chegaram muito próximas do
percentual estabelecido pelo TCE.
Apesar de haver uma
diminuição da redução de distorção
idade/ano dos alunos do Ensino
Fundamental, que estava com 07,04 %
e o percentual sugerido de 6,09%, a
SME atingiu 6,67%. Um percentual
bem próximo ao estabelecido como
meta. Na meta de elevar o índice de
alfabetização até o final do 3º ano, a
meta ficou um pouco aquém do
estabelecido e proposto, mas foi
atingido o percentual de 61,51%.
Para o prefeito Francis, o PDI
é uma ferramenta muito importante na
Gestão municipal, pois auxilia a
administração pública no alcance dos
seus objetivos, dentre os quais estão o
bem estar da população, com políticas
públicas planejadas e possíveis de
serem executadas.
Francis enaltece a
participação e o envolvimento de todos,
secretários, coordenadores, gerentes,
técnicos e servidores que estão
comprometidos em alcançar os
objetivos do PDI. “Para alcançar bons
resultados na administração pública é
necessário ter uma visão estratégica.
Temos indicadores que nos mostram
que, com planejamento os resultados
aparecem com mais eficiência. Este é
um diferencial da nossa Gestão”
finaliza Francis.

Foto: Assessoria

ulher é morta a golpe de
faca em boca de fumo em
Cáceres. A vítima
identificada como Ronie Silva de
Oliveira Cebalho, de 49 anos, foi
executada com uma facada na região
do abdômen, durante discussão com
uma jovem, em frente a uma vila,
situada a Rua das Opalas esquina
com Avenida Getúlio Vargas.
D e a c o r d o c o m
informações, após discussão
a
garota conhecida por Neguinha,
sacou a faca e atacou a vítima. Com a
confusão armada, o marido da
suspeita, também de posse de uma
faca, tentou atacar o esposo da
vítima e outras pessoas que estavam
no local.
Quando a PM chegou, o

casal agressor havia fugido. A vítima
Ronie foi socorrida pelo esposo
Elson e levada ao Hospital Regional,
porém não resistiu aos ferimentos
vindo a óbito.
O esposo da vítima, relatou
aos policiais que Neguinha e seu
esposo Gambá seriam os suspeitos
do crime.
O casal agressor Enderson
Aparecido da Silva, 33, e a suspeita
da autoria da facada Francielle
Campos Oliveira Souza,18, foram
presos em flagrante na Boca de fumo
da Julita, e no mesmo local foi
encontrado as armas do crime.
Diante dos fatos os dois
foram encaminhados ao CISC,
juntamente com as armas usada no
homicídio.
Foto: Ilustrativa

A arma do crime foi localizada no quintal

Eliene explica que as metas a serem atingidas são de curto e longo prazo
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O que me chateia é que são pessoas que não me conhecem, e que não tenho convívio e que agiram de maldade espalhando essa montagem

Mulher vítima de montagem em grupos
de WhatsApp registra BO em Cáceres
O

Joner Campos

Foto: Reprodução

que pode começar como
algo pequeno em um grupo
de WhatsApp pode acabar
com a vida das pessoas. Foi o que
aconteceu com mulher de 33 anos
moradora de Cáceres, nos últimos
dias.
Lívia Tocantins Oliveira
Pereira resolveu procurar o Centro
Integrado de Segurança e Cidadania
de Cáceres, para registrar um
Boletim de Ocorrência, após ser
vítima de uma montagem.
De acordo com a vítima
várias pessoas compartilharam a
montagem nos grupos de WhatsApp
em que ela era acusada de ter feito
um furto em um supermercado de
Cáceres.
Segundo a vítima ela teria
sido alertada por amigos das
postagens nos grupos da rede social,
foi ai que resolveu procurar a
delegacia.
Reprodução.
“O que mais me chateia é
que são pessoas que não me
conhecem, e que não tenho convívio
e que agiram de maldade espalhando
essa montagem, sem ao menos
checar as informações. Procurei um
advogado e vou entrar contra essas
pessoas, entreguei vários “prints” de
pessoa me acusando sem provas nas
mídias sociais, por isso vou entrar
contra todos, para acabar com essas

comentário pode implicar em uma
situação que encontra

PLANEJAMENTO

Debate sobre metodologias ativas integra
semana pedagógica no IFMT Cáceres
Assessoria

P

Vítima foi alertada por amigos das postagens

situações de acusações infundadas”,
declarou.
Para o Delegado de Polícia,
Wilson Souza Santos, qualquer
forma de exibição não autorizada de
alguma pessoa pode ser
caracterizada como ilegal e pode ser
combatida na justiça. Por outro lado,
tendo como provar quem
disseminou as primeiras cópias, é
possível autuar judicialmente o

responsável pelo início de todo o
problema.
Mentir não é crime – mas
escrever mentiras sobre outras
pessoas, sim.
“Tudo o que você disser que
se traduzir em um dano moral a
alguém ou ainda aquilo que,
porventura, gerar algum prejuízo a
alguém e acabar resultando em
vantagem para quem profere esse

OPORTUNIDADE

Nota do Enem vale bolsa
de até 100% na Fapan
Assessoria

O

s estudantes que fizeram o
Exame Nacional do Ensino
Médio em 2018 já podem
aproveitar a nota para concorrer a
bolsas e benefícios em programas de
estudo.
Além disso, com o
resultado, as chances de ingressar no
ensino superior na Fapan ganharam
um incentivo, através da promoção
“Sua nota vale bolsa de até 100%”.
O candidato não precisa
fazer o vestibular, mas as vagas são
limitadas, de acordo com
regulamento disponível no link
h t t p s : / / g o o . g l / 3 5 V E 3 V. P a r a
concorrer ao desconto, é preciso se

enquadramento na esfera criminal”,
diz Wilson Souza Santos.

Promoção: Sua nota vale bolsa de até
1 0 0 % I n s c r i ç õ e s :
vestibularfapan.com.br
ProUni - A nota do Enem também
pode ser usada para tentar uma das
62 vagas do ProUni na Fapan. Para
concorrer a uma das oportunidades,
é preciso atentar para as regras do
Ministério da Educação.
De acordo com as
informações do site do MEC, as
inscrições para o processo seletivo
do ProUni, referente ao 1º semestre
de 2019, seguem até 1º de fevereiro
de 2019, observado o horário oficial
de Brasília – DF, exclusivamente
pela internet, por meio da página do
ProUni no endereço eletrônico
http://siteprouni.mec.gov.br.
Fies - Além disso, é possível tentar o
Financiamento Estudantil (Fies), do
Ministério da Educação, com a nota
do Enem de 7 a 14 de fevereiro. O
programa atende estudantes com
renda familiar per capita de até 3
salários mínimos. Durante o curso, o
estudante deve pagar o valor da
coparticipação.
Após a conclusão, ele
realizará a amortização do saldo
devedor de acordo com a sua
realidade financeira, e nos casos de o
estudante não ter renda, será devido
apenas o pagamento mínimo. É
preciso atentar aos prazos e regras do
Governo Federal, que estão
disponíveis no endereço
http://fies.mec.gov.br

inscrever no site da Fapan e enviar o
espelho da nota do Enem. Para o
cálculo dos pontos, será considerada
a média das notas (somar as cinco
notas e dividir por cinco).
O valor da bolsa varia de
acordo com o resultado do candidato
no Enem, e a partir de 300 pontos, já
tem desconto disponível.
Mas é preciso atenção ao
prazo, pois os candidatos que
primeiro efetuarem e pagarem sua
matrícula serão os acadêmicos
contemplados com as bolsas e a
promoção segue apenas até dia 15 de
fevereiro.
Vestibular Fapan 2019.1
Foto: Ilustrativa

Para concorrer ao desconto, é preciso se inscrever no site da Fapan e enviar o espelho da nota do Enem
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rofessores e técnicos do Instituto
Federal de Mato Grosso, IFMT
Campus Cáceres-Prof. Olegário
Baldo participam durante toda a semana
de agenda de planejamento pedagógico
da instituição para o ano letivo de 2019.
Na manhã dessa terça-feira (29), o
espaço foi voltado para reflexões em
torno de metodologias ativas de ensino
apresentadas pelo palestrante
convidado, professor da Universidade
do Estado de Mato Grosso e da
Faculdade do Pantanal, Emerson de
Oliveira Figueiredo. A abordagem tem
como base um conjunto de métodos de
ensino que foca na centralidade do aluno
como protagonista no processo de
construção de conhecimentos, a partir
do estímulo à problematização e à
reflexão crítica.
"Os estudantes estão no centro
da aprendizagem, são convidados e
instigados a participar com suas
opiniões e ideias no processo de ensino e
também buscar transformações na
sociedade. O professor se torna um
mediador do conhecimento, trabalha em
conjunto com os estudantes, na
perspectiva colaborativa do trabalho em
grupo, para compartilhar conceitos e
estimular o pensamento crítico", destaca
Emerson, ao socializar suas
experiências com as metodologias
ativas na docência e em pesquisa de
mestrado. Entre os tipos de
metodologias ele apresentou vivências
na Aprendizagem Baseada em
Problemas e Aprendizagem Baseada em
Equipe, com percursos metodológicos
de atividades em classe e extraclasse que
visam o estímulo à participação e
autonomia do estudante.
Egresso do IFMT no Curso
Técnico Integrado ao Ensino Médio em
Desenvolvimento de Sistemas e dos
c u r s o s d e Te c n o l o g i a e m
Biocombustíveis e de Licenciatura em
Química, Emerson destaca que sua
vivência como aluno, nas oportunidades
de realizar monitorias, na inserção de
projetos de iniciação científica, foi
importante para amadurecer o contato
com as metodologias ativas por perceber
que o aluno aprende mais quando

experimenta.
Semana Pedagógica - A programação
da semana foi aberta na segunda (28)
com as boas-vindas do diretor-geral do
campus, professor Salmo César da Silva
que falou sobre desafios orçamentários e
sobre ações desenvolvidas e
investimentos na área de infraestrutura
do campus. Ainda no primeiro dia, os
participantes receberam informações do
coordenador-geral de Ensino, Marcos
Pereira sobre a organização dos
trabalhos da semana e apontamentos
internos no âmbito pedagógico além de
reunião com todos os docentes e demais
integrantes da Direção de
Desenvolvimento Educacional (DDE),
bem como orientações sobre uso de
Tecnologias de Informação na
instituição e de ferramentas como o
Sistema Unificado da Administração
Pública (SUAP), apresentadas pelo
coordenador de TI do campus, Lázaro
Alecrim de Jesus.
Além de espaços de
planejamento pedagógico dos Cursos
Técnicos Integrados em Ensino Médio
em Agropecuária e Informática, do
Curso Técnico Subsequente em
Agropecuária e dos cursos superiores de
Bacharelado em Engenharia Florestal e
Tecnologia em Biocombustíveis, a
programação conta também com
diálogo com a Direção de
Administração e Planejamento (DAP)
do campus e com agenda sobre Extensão
e Pesquisa.
Na quarta-feira (30), os
participantes debateram os "Desafios de
ensinar nos IFs em tempos de crise", a
partir das contribuições do conferencista
Epaminondas de Matos Magalhães,
professor do IFMT no campus de Pontes
e Lacerda. Magalhães é doutor em
Letras e acumula, entre as experiências,
a docência no mestrado em Ensino no
programa de pós-graduação realizado
entre a Universidade de Cuiabá (Unic) e
o IFMT.
O evento encerra-se hoje (01),
com espaço de diálogo entre a próreitoria de Ensino e as coordenações e
quadro docente e técnico dos setores
pedagógicos do campus.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Redação final segue para sanção do governador Mauro Mendes, com previsão neste
ano de R$ 19,2 bilhões em receitas, sendo R$ 17,9 bilhões destinados ao Executivo

Assembleia Legislativa aprova
Orçamento do Estado para 2019
Assessoria

Foto: Tchelo Figueiredo/Gcom MT

pelo Executivo. Pelo menos metade
destes recursos devem ser destinado
às seguintes áreas, atendendo aos

percentuais mínimos de: 12% para a
saúde; 25% para a educação; 6,5% em
esporte, e 6,5% exclusivamente em

projetos relacionados ao fomento de
atividades e políticas culturais locais
ou regionais.

PONTES E LACERDA

Deputado Moretto pede que Governo pague ao
menos dois meses para Santa Casa não fechar
Assessoria

O

deputado estadual diplomado
Valmir Moretto (PRB), esteve
nesta terça-feira (29) em
reunião com governador Mauro Mendes
(DEM), secretário de Saúde Gilberto
Figueiredo e o secretário chefe da Casa
Civil Mauro Carvalho, junto com
prefeitos, vereadores da região Oeste de
Mato Grosso para ouvir a demanda que
atinge, em caráter de urgência, o
Hospital Vale do Guaporé, que está há 7
meses sem receber estrutura financeira
do Governo do Estado.
A primeira reunião ocorreu na
Secretaria de Saúde e todos tiveram a
oportunidade de falar sobre a
impotência de atendimento que passa a
unidade de saúde. Segundo o gestor da
Santa Casa, Fábio Hebert, alguns
funcionários foram pagos e insumos
foram pagos com dinheiro arrecadado
em leilões e da iniciativa privada da
cidade. “Aguentamos sete meses sem
apoio do governo e vivemos com
dinheiro de leilão, bingo, festa e tudo
mais. Nós precisamos evitar que o
hospital feche”, comentou o diretor
presidente da Santa Casa de
Misericórdia de Pontes e Lacerda.
Um dos líderes da comitiva,
Valmir Moretto (PRB) enfatizou que o
apoio do Governo é essencial para o não

Projeto prevê um déficit de cerca de R$ 1,7 bilhão em 2019 no Executivo

O

Projeto de Lei Orçamentária
Anual (PLOA 2019), que
estima a receita e fixa as
despesas do Estado para o exercício
financeiro de 2019, foi aprovado pela
Assembleia Legislativa em sessão
extraordinária na noite desta terçafeira (29). O texto final segue para
sanção do governador de Mato
Grosso, Mauro Mendes.
A peça orçamentária recebeu
228 emendas parlamentares, das
quais, 19 foram rejeitadas durante
processo de análise dos
parlamentares.
O projeto analisado é o
substitutivo integral do Projeto de Lei
Orçamentária enviado pelo governo
do Estado no início de janeiro, que
prevê de modo inédito um déficit de
cerca de R$ 1,7 bilhão em 2019, ao
contabilizar as despesas e receitas
reais do Executivo.
Orçamento - Está previsto para o
orçamento deste ano R$ 19,2 bilhões,

destes, R$ 17,9 bilhões destinados ao
Executivo. A previsão de despesas
alcançou o montante de R$ 20,9
bilhões, o que gerou um déficit, que
decorre principalmente da atualização
da estimativa das receitas e despesas,
como o aumento previsto de gasto
com pessoal, e o aumento do custeio
da máquina pública.
Emendas parlamentares - Entre as
emendas sugeridas pelos deputados,
mais de 200 previam que recursos
fossem remanejados da reserva de
contingência, e alocados nas unidades
orçamentárias responsáveis pelas
políticas de saúde, educação,
segurança, cultura, esportes e
assistência social.
Somando cerca de R$ 152
milhões, boa parte destas emendas são
impositivas, previstas na Emenda
Constitucional nº. 82/2018, que
legitima que 1% da Receita Corrente
Líquida realizada no exercício
anterior é de execução obrigatória

fechamento da unidade de saúde, que
atende 22 municípios e mais de 300 mil
pessoas, incluindo pacientes da Bolívia
e de Rondônia.
Durante a reunião, que
aconteceu na sala do governador, no
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, os
vereadores e prefeitos imploraram pelo
apoio financeiro. Por fim, o governador
Mauro Mendes foi direto em dizer que
não podia atender o pedido dr imediato
feito pelos representantes. Para o

executivo, R$ 450 mil serão pagos esse
mês e a segunda parcela só em fevereiro.
“Não vamos mentir e nem ser
desleal. Preciso ser igual com todos.
Darei uma parcela esse mês ainda e em
fevereiro pago mais uma parcela e não
vamos dar data. É triste, mas a situação
do Estado é difícil. Até entrar dinheiro
do FEX, vou ter que tratar assim. Mas
me comprometo que vamos colocar as
contas em dias até o fim do ano”,
concluiu o governador.

Foto: Assessoria

O apoio do Governo é essencial para o não fechamento do hospital

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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Droga estava escondida entre a carga de cerâmica na carroceria do caminhão e na própria cabine

Força-tarefa prende motorista que
transportava 365 kg de maconha
Redação c/ Assessoria
Foto: PRF-MT

margens da BR 163, no
município de Nobres. A droga
estava escondida entre a carga
de cerâmica na carroceria do
caminhão e na própria cabine.
O caminhão foi
apreendido e o motorista, após
ter sido ouvido na Delegacia de

Polícia Federal em Sinop/MT e
indiciado pela prática do crime
de tráfico de drogas, previsto
no artigo 33, da Lei n.
11.343/13, foi encaminhado
ao Presídio Osvaldo
Florentino Leite Ferreira –
Ferrugem.

BOM DE FARO

Cadela do CanilFron ajuda a encontrar homem
que estava desaparecido em Porto Esperidião
Khayo Ribeiro

U

Droga estava na carroceria e cabine do caminhão

E

m ação conjunta, a
Polícia Federal com
apoio das Polícias

Civil e Militar, apreenderam na aproximadamente 365 quilos
noite de segunda-feira (28) um de maconha.
c a m i n h ã o
c o m
O fato se deu as

MINHA PLACA É DAQUI

Campanha de transferência e emplacamento de
veículos sorteará prêmios em Quatro Marcos
Luiz Carlos Bordin

I

ncentivar a transferência e o
emplacamento dos veículos
automotores de São José dos
Quatro Marcos é uma forma que a
prefeitura municipal encontrou
para incrementar a receita
própria, assegurando recursos
oriundos dos pagamentos de
impostos e taxas dessas
atividades. Com isso, além de
arrecadar para os cofres públicos
locais os impostos que vão para
outros municípios, as pessoas que
aderirem ao projeto concorrerá a

prêmios em dinheiro.
O Decreto 010/2019,
assinado pelo prefeito Professor
Ronaldo Floreano dos Santos,
nesta quinta-feira, 23 de janeiro
de 2019, regulamenta a Lei nº
1693, de 21 de junho de 2018, que
autoriza o Executivo Municipal a
promover a Campanha de
Incentivo ao Primeiro
Emplacamento e Transferência
de Veículos de outros municípios
para o município de São José dos
Quatro Marcos, denominada
Foto: Ilustrativa

Campanha Minha Placa é Daqui

Campanha Minha Placa é Daqui.
Para a participar do
projeto - Minha Placa é Daqui - o
contribuinte deverá apresentar os
documentos para efetuar a troca
por cupons na sede da Prefeitura,
sendo eles: originais e cópias dos
Certificados de Registro e
Licenciamento de Veículo,
anteriores e posteriores à
transferência; cópia de CPF, RG
ou CNH do proprietário do
veículo e o comprovante de
pagamento do IPVA, após a
transferência de placa com data
posterior a 23 de janeiro de2019.
Serão distribuídos dois
cupons para cada motocicleta
emplacada ou transferida; três
cupons para cada veículo de
passeio ou utilitário emplacado
ou transferido e três cupons para
cada veículo de transporte de
passageiro ou de carga, também
emplacado ou transferido.
O sorteio dos prêmios
será realizado no dia 15/06/2019,
para os quais os interessados
deverão requerer os cupons em
até dois dias antes da realização.
Serão sorteados três prêmios de
R$ 500,00 cada, a serem
transferidos às contas bancárias
dos participantes sorteados.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

ma cadela do Canil
Integrado de Fronteiras
(CanilFrion) foi uma das
responsáveis por trazer de volta
ao lar José Euclides Ortiz de
Assunção, que passou mais de 36
horas desaparecido, próximo a
região de rio. O caso aconteceu
no município de Porto
Esperidião.
Uma equipe do CanilFron
de Cáceres, foi solicitada para
atender a ocorrência no
município vizinho. O Corpo de
Bombeiros e ribeirinhos da
região ajudaram na busca pela
vítima. Conforme informações
dos militares, Euclides foi visto
em uma festa na cidade antes de
desaparecer.
À cadela “Meg” foram
entregues os pertences pessoais
da vítima, a fim de que ela
pudesse identificar o odor da
vítima e farejar a localização do
d e s a p a r e c i d o .
Depois de algumas horas
de rastreio, o faro do animal levou
a equipe até um rio, onde a
suspeita era de que Euclides
tivesse adentrado.

Empenhados na busca, os
militares encontraram uma calça
jeans e um tênis, que foram
reconhecidos pela família.
To d a v i a , a p e s a r d o
empenho das equipes, o anoitecer
inviabilizou as buscas, que foram
retomadas na manhã de domingo
(27).
Passadas algumas horas
de procura, por volta das 12h30,
Euclides foi localizado a 25 Km
da área inicial de busca. Muito
debilitado e desidratado, a vítima
foi entregue aos cuidados
médicos, para que fossem
realizados os primeiros socorros.
De volta ao seio da
família, o homem não conseguiu
conter a felicidade e a gratidão
para com todos os que ajudaram
nas buscas.
“Quero agradecer a todos
vocês que se empenharam, eu não
tenho palavras para isso. Só Deus
para fortalecer vocês e seu
trabalho, a sabedoria que vocês
têm e a paciência.
Agradeço muito a Deus e
a todos aqueles que trabalharam”,
se emocionou a mãe de Euclides.
Foto: Reprodução

Euclides foi localizado a 25 Km da área inicial de busca

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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BOLA NA REDE

Foi o primeiro clássico entre o atual campeão e o vice e a estreia do Galo diante de mais de 1,7 mil torcedores

Sinop empata com Cuiabá na terceira
rodada do Campeonato Mato-grossense
O

Só Notícias

Foto: Diego Oliveira

Sinop empata com o
Cuiabá, em 1 a 1, no
Gigante do Norte, na
terceira rodada do Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello. Foi o primeiro clássico
entre o atual campeão e o vice e a
estreia do Galo diante de mais de
1,7 mil torcedores. Com este
resultado, o time da capital segue
líder com 7 pontos e o Sinop é vicelíder com 4. O gol sinopense foi de
Riquelme. O Dourado empatou,
aos 46 do segundo tempo, em
cobrança de pênalti, com
Caio Dantas. O Cuiabá começou o
confronto tentando manter mais a
posse de bola e teve grande chance
com Alê, que chutou da entrada da
área mas o goleiro sinopense
Guilherme defendeu. Cauteloso
após a derrota para o Luverdense, o
Sinop foi, aos poucos, 'estudando'
o adversário. E a melhor chance
que teve resultou em gol. O
atacante Riquelme, aos 30
minutos, avançou pela esquerda,
tentou cruzar, a bola pegou efeito e
encobriu o goleiro do Cuiabá: 1 a

0. O Sinop passou a mandar na
partida após a vantagem. O técnico
Itamar foi expulso no final do
primeiro tempo, por reclamação.
No intervalo, o treinador
decidiu mudar a formação do
ataque e colocou Junior no lugar de
Magno. O time da capital começou
a etapa complementar mais veloz e
Junior sofreu falta aos 3 minutos.
Eduardo Ramos cobrou e a bola foi
para fora. O Galo do Norte recuou
e, até os 10 minutos, praticamente
só se defendia. A primeira jogada
de ataque do time sinopense na
segunda etapa foi com Riquelme,
pela esquerda, mas a zaga cortou.
Aos 15, Caio Dantas
chegou bem na grande área do
Sinop e o goleiro defendeu o lance
que poderia resultar no gol de
empate. O Sinop respondeu logo.
Fabiano recebeu na intermediária,
chutou e o zagueiro mandou para
escanteio.
Explorando mais os
contra-ataques, o Galo do Norte
passou a fazer mais faltas. Leo
Colmann fez falta no volante do

Dourado e levou amarelo, aos 25
minutos.
O treinador do Sinop,
Giani de Freitas, mudou o time aos
27 minutos. Colocou Natan no
meio para ajudar a conter o ataque
adversário. Aos 32, Alê reclamou
que jogadores do Sinop estavam
fazendo cera e levou amarelo.
O Cuiabá quase empatou
na tabela entre Eduardo Ramos e
Jailson mas novamente o sistema
defensivo do Sinop cortou. Foi o
último lance que saiu para Rodrigo
Fumaça entrar no ataque.
Giani mudou novamente o
time colocando Batista entrou no
lugar de Fabiano reforçando o
ataque porque o Galo pouco criava
e praticamente só se defendia.
Aos 45 minutos, pênalti para o
Cuiabá. Junior Todinho entrou na
grande área, sofreu falta e o árbitro
marcou penalidade. O goleiro
Guilherme reclamou e levou
amarelo. Caio Dantas cobrou e
marcou: 1 a 1 conseguindo bom
resultado para o time da capital que
segue líder após 3 rodadas.

3ª RODADA

CEOV Operário marca de pênalti e
vence o Dom Bosco no mato-grossense

O

Clube Esportivo
Operário Várzeagrandense acaba de
vencer o Dom Bosco, por a 1 a o,
na Arena Pantanal, pela terceira
rodada do Campeonato Matogrossense Eletromóveis

Martinello.
O CEOV foi a 7 pontos
dividindo a liderança com o
Cuiabá que, esta noite, empatou
com o Sinop, no Gigantão, em 1 a
1. O Dom Bosco está com 3
pontos.
Foto: Thiago Matos

De Pênalti Operário vence Dom Bosco
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Partida terminou em empate

Sinop: Guilherme, Marquinhos,
Boré, Gustavo Henrique, Daniel,
Wilson (Natan), Leo Colmann,
Deivison Pikachu, Fernando,
Fabiano Mendes (Batista) e
Riquelme.
Cuiabá: Victor Souza, Toty,
Danrlei, Edson Borges, Escobar,
Weriton, Alê (Valdeir), Magno
(Junior), Caio Dantas, Eduardo
Ramos e Jailson (Rodrigo
Fumaça)
Público: 1.602 pagantes e a renda

Assim como na partida
em Sinop, a jogada que resultou
na penalidade foi nos instantes
finais da partida.
O zagueiro Marinho, do
Dom Bosco, vacilou, foi cortar o
lance e colocou a mão na bola.
Tiago Vinicius marcou e garantiu
a vitória para o Operário.
Na próxima rodada, o
CEOV enfrenta recebe, em
Cuiabá, na Arena, o Araguaia de
Barra do Garças e o Dom Bosco
encara o lanterna Juara.
1º Cuiabá 7 pontos
2º CEOV – Operário 7
3º Sinop 4
4º Mixto 4
5º Luverdense 3
6º Dom Bosco 3
7º União 2
8º Araguaia 2
9º Operário FC 0
10º Juara 0

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Marte em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de maior
contato com seu mundo
emocional, que pode passar
por dias de desequilíbrio. Procure manter a
calma e expressar suas emoções de maneira
clara. O excesso de raiva pode prejudicar
sua saúde.

Marte em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias intensos,
especialmente no trabalho.
Procure manter a calma
diante das dificuldades e problemas que,
certamente, você deve enfrentar.
Mantenha a calma e seja racional diante de
imprevistos.

Marte em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de
enfrentamento de
problemas e dificuldades em
trabalhos em equipes. Você deve manter a
calma, pois seus nervos podem estar à flor
da pele. Uma equipe de trabalho pode ser
renovada.

Marte em Áries começa a
receber um tenso aspecto
de Plutão em Capricórnio,
indicando dias de
problemas e dificuldades
em um romance ou no relacionamento
com um filho. Você deve manter a calma
e evitar agir impulsivamente. Deve
evitar brigas e discussões que podem
levar a rompimentos.

Marte em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de
enfrentamento de problemas
em projetos profissionais e planos de
negócios. O momento pode indicar
impaciência e agressividade. Tome
cuidado para não passar por cima de
pessoas importantes em sua vida.

Marte em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias em que você
deve evitar problemas
domésticos e familiares, pois seus nervos
pode estar à flor da pele. Procure não se
envolver em provocações, evite brigas e
discussões que podem levar a
rompimentos.

Marte em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias em que seus
nervos podem estar à flor da
pele. O período pode
envolver pessimismo e agressividade, que
devem ser evitados. Procure pensar em
um novo caminho espiritual e filosofia de
vida.

Marte em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de
enfrentamento de
dificuldades e comunicação
difícil. O momento pode envolver um
difícil acordo ou negociação de um
projeto. Pode indicar também a
finalização de um contrato.

Marte em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de
interiorização e dificuldade
de expressar suas emoções e
sentimentos. O momento pode estar
relacionado com uma difícil negociação
envolvendo uma parceria comercial e uma
grande soma de dinheiro.

Marte em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de
enfrentamento de possíveis
problemas e dificuldades
financeiras. O período pode estar
relacionado com o fim de um contrato ou um
período de atrasos e dificuldades
financeiras. Mantenha a calma, pois em
poucos dias essa energia diminui.
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Esotérico
Marte em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias em que você
estará com os nervos à flor
da pele. O período, que dura
alguns dias, pode estar relacionado com
um acordo envolvendo uma sociedade
comercial. Se for comprometido, evite
brigas e discussões.

SOCIAL

Destaque a amiga Viviane Rondon
que festeja data nova. Envio um
beijo e o desejo de que esse novo
ano seja mega especial. Muita luz
em seu caminho e muitas
felicidades. Parabéns gata!!!

By Rosane Michels

Marte, seu regente, em Áries
começa a receber um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando dias
de sentimentos intensos e
nervos à flor da pele. O
período deve ser observado
com seriedade, pois você estará bastante
agressivo e impulsivo. Procure direcionar
essa intensa energia para atividades
práticas.

foi de R$ 17, 9 mil. Público total
1.752 pessoas no Gigantão
Classificação
1º Cuiabá 7 pontos
2º Operário VG 7
3º Mixto 4
4º Sinop 4
5º Luverdense 3
6º Dom Bosco 3
7º União de Rondonópolis 2
8º Araguaia 2
9º Operário FC 0
10º Juara 0

************************************

Grande abraço a aniversariante Dora
Santos Alvares. Que Jesus ilumine
sempre o teu caminho e que ele te
conceda vitórias, felicidades, paz, amor
e muitas bênçãos. Feliz Aniversário! Na
foto ao lado do companheiro Manoel
Alvares.

********************
********************************

Marcou mais um golaço no placar da
vida Landes Camargo a quem
desejamos muitos anos de vida pleno de
conquistas, realizações e saúde.

Desejamos sucessos ao agente consular Jorge Enrique Mamani,
que após seis anos de trabalhos prestados junto ao Consulado
da Bolívia em Cáceres, parte para alçar novos voos em sua
vida. Que Deus lhe abençoe grandemente.

